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Rozoberateľný rúrkový výmenník tepla  
typu Tube-in-Tube rady SD 

 

 
Rozoberateľný rúrkový výmenník Tube-in-Tube („rúrka v rúrke“) rady SD pre priemyselné a sanitárne aplikácie 
je vhodný pre produkty s obsahom pevných častíc v roztoku,  obsahovať malé vlákna, častice alebo kaly. 
Výmenník je zhotovený z dvoch koncentrických rúrok. Produkt prúdi vo vnútornej rúrke a servisná kvapalina 
vo vonkajšej. 
Vrúbkované rúrky v rôznych profiloch zefektívňujú tepelnú výmenu a tým je možné použiť výmenník menších 
rozmerov 
Vnútorná rúrka a plášť sa dajú z výmenníka odpojiť, výmennou sadou „O“ krúžkov udržíme výmenník v 
prevádzke. 
 
Prevádzkové podmienky 
Teplota: min. - 40°C / max. + 180 °C 
Tlak: min. plný podtlak / max. 10 bar 
Pre vyššie teploty a tlaky sa musia prekontrolovať jednotlivé hrúbky komponentov a typy spojov.  
 
Materiály 
Rúrky – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17349 (AISI-316L) 
Plášť (vrátane spojov) – antikorová (nerezová) oceľ ČSN/STN 17240 (AISI-304), ČSN/STN 17346 (AISI-316) 
alebo uhlíková oceľ  
Iné materiály sú k dispozícii na vyžiadanie ( Duplexná antikorová oceľ ČSN/STN 17248 (AISI-321), titánové 
zliatiny...) 
 
Pripojenia 
Štandardné DIN/ISO svorkové pripojenia pre rýchlu a flexibilnú inštaláciu a jednoduchú kontrolu. Iné na 
vyžiadanie. 
 
Sanitárny / Hygienický dizajn 
Výmenníky rady SD sú navrhnuté podľa najprísnejších svetových špecifikácií  
vydanými Európskou úniou a organizáciou 3-A z U.S.A.  

 

 
 
 
 
 
 

Bez rizika upchatia 

Pevné častice neupchajú vnútro 
výmenníka vďaka jednosmerným 
vnútorným rúrkam. Vnútorné 
vrúbkované rúrky sú k dispozícii do 
romerov 254 mm / 10" umožňujúce 
veľké prietoky aj s pevnými 
časticami. 

Efektívny prevod tepla 

Vrúbkovanie rúrok zlepšuje 
prevod tepla čo zaručuje 
efektívnu tepelnú výmenu a 
turbulentný prietok vytvára 
samočistiaci efekt, ktorý znižuje 
riziko zanášania. 

Jednoduché otváranie a kontrola 

Výmenníky rady SD sú vybavené 
ľahko otvoriteľnými svorkami na 
spojoch, ktoré umožňujú rýchle 
otvorenie prepojovacích ohybov, 
jednotka je rozoberateľná čo zaručuje 
úplnú kontrolu. 
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Technický popis zariadenia 
 

 

Model 

Pripojenia Plocha tepelnej 
výmeny 

Objem Hmotnosť 

Na strane 
plášťa 

Na strane 
rúrok 

 
m2/ft2 

Na strane 
plášťa 

Na strane 
rúrok 

 
kg/lb 

DIN-ISO/ASME BPE It/Ga It/Ga 

 
 
Poznámky: 

- Rozmery v nákrese sú uvedené v mm 
- Prvé číslo označenia udáva priemer plášťa, druhé číslo údáva priemer vnútormej rúrky. 
- Štandardné dĺžky výmenníkov môžu byť nasledovné – 6m/20´, 3m/10´, iné rozmery na vyžiadania 
- Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť hore uvedené technické dáta podľa podmienok zadaného 

projektu. 
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